BladZonderBodem

november-december

Na een spetterende startdag en spaghettiavond zijn we het nieuwe jaar
weer ingevlogen! Ook in november en december staan nog leuke activiteiten
op jullie te wachten.
Neem snel een kijkje in de BZB :).

Voorwoord
Liefste Moerbekinezen en omstrekenaars,
De eerste activiteiten zitten er al weer op. En dat het de moeite was dat
mag geweten zijn!
De -16 was op de startdag het goede weer vergeten reserveren, maar dat
baatte niet. Met het enthousiasme van onze leden werd het toch een
knaller van een spel, afgesloten door een succesvolle spaghettiavond!
De +16 had iets meer geluk met het weer en ging van start, door
Moerbeke te doorkruisen, door middel van allerlei raadsels en spelletjes…
Er is mij verteld dat degene die er niet bij waren, ongelijk hadden!
Zoals je waarschijnlijk wel al hebt gezien is het weer een heel stuk
veranderd op de Dorpvaart 60.
Zo hebben we nu zelfs al een zeer emotioneel afscheid moeten nemen
van ons oud lokaal. Gelukkig kon dit met het vooruitzicht op een enorm
nieuw hoofdstuk in onze KLJ-geschiedennis: EEN GLOEDNIEUW
LOKAAL!
Maar meer daarover in de rubriek ‘KLJ Moerbeke bouwt’.
Ook Forest Fever is ons weer gepasseerd. Mits enige aanpassingen zoals
de Bodega die dit jaar als 2nd stage diende kunnen we ook dit jaar weer
van een succes spreken! En natuurlijk geen Forest Fever zonder
voorafgaand eetfestijn. Bedankt aan iedereen die kwam eten/helpen en
hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wijzelf.
Dan rest mij niets anders dan u heel veel
plezier te wensen met de ALLERlaatste
BZB van dit decennium!
(Hoe gek klinkt dat!)
Liefs,
De leiding

STOF TOT LACHEN
met Christophe

Hoe hang je 2 kippen aan elkaar?
- Met kippenbouten

De juf "zeven en zeven, wat krijg je dan Robin?”
Waarop Robin zegt: ”Heel fijn zand!"

Een man: ”Mag ik je even storen?" Een andere
man: “Ja, wat is er?” Eerste man: “Niets, ik wilde
je gewoon even storen.”

Welke salade helpt het beste tegen jeuk?
....... - Krabsalade

Er staan 2 schapen in de wei, zegt het ene
schaap tegen de andere: "Koud eh!". Waarop die
andere zegt: "Ssssst schapen praten helemaal
niet!”.

In de puree met
Lander Fruytier

- Op z'n Frans

Échte boerenkost!
Nu het meeste van de oogst van het land is, is het tijd voor eens goed te eten.
Ik presenteer u: het bordje WAP (Worst, appelmoes, patat). Het is niet moeilijk
om te maken en bovendien nog lekker ook!
Bon appétit à tous!
Ingrediënten:
4 braadworsten
1 klont boter
1 kg aardappelen
(loskokend)
peper en zout
1 mespunt nootmuskaat

0,4 l melk
1 ei
2 el boter
1 kg appelen
1 el boter
1 glas water

Bereiding:
1. Schil de aardappelen. Snij ze in stukjes, doe ze in een kom koud
water, giet af en stoom gaar in 10 à 15 minuten.
2. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in stukken.
3. Doe de appels in een pot. Voeg een glas water en eetlepel boter toe. Laat
ze vervolgens garen op een laag vuurtje. Let op dat het niet aanbakt! Plet de
appels grof of fijn.
4. Warm de melk op. Kruid met een mespunt nootmuskaat, peper en zout.
5. Warm een pan op. Smelt een klont boter. Bak de worsten in de bruisende
boter. Draai ze regelmatig om.
6. Stamp de aardappelen tot puree. Voeg de warme melk, het ei en de
boter toe. Roer onder elkaar tot een smeuïg mengsel. Proef en kruid af naar
smaak met peper, zout of nootmuskaat.
7. Lepel de puree op het bord. Serveer met een braadworst en appelmoes.

KLJ Moerbeke-Waas opent de deuren
Eén jaar na de eerste spadesteek neemt de KLJ zijn nieuwe lokalen in gebruik. Het is en
blijft een huzarenwerk om dit op 12 maanden te realiseren met professionele maar ook
met heel veel vrijwillige helpers. We willen van deze speciale gelegenheid gebruik maken
om iedereen die van ver of dichtbij betrokken was bij de bouwwerken in de bloemetjes te
zetten. Jullie ontvangen hier heel binnenkort de uitnodiging voor. Zet alvast ZATERDAG
30 november 16u in je agenda.

EN HET IS NOG NIET GEDAAN!
Het laatste weekend van oktober is KLJ verhuisd van zijn oude vertrouwde stek naar het
nieuwe lokaal. Dit is immers noodzakelijk voor realisatie van de tweede fase van de
bouwwerken. Het oud lokaal moet afgebroken worden zodat op de vrij gekomen plaats
het nieuw opberghok kan gebouwd worden. We hebben dus nog enkele weken werk!
Daarom een oproep aan alle bereidwillige handen om te helpen bij de afbraak van het
oude lokaal en opbouw van de materiaaldepot.
Breng steeds stevig schoeisel en handschoenen mee. Afhankelijk van activiteiten kan
een hamer, truweel, schop, … handig zijn (vergeet je naam niet te vermelden op je
spullen). Afspraak steeds vanaf 8u.

KALENDER
Hieronder alvast de voorlopige planning. Sommige activiteiten zijn afhankelijk van
beschikbaarheidvan leveringen en/of machines. Maar wees gerust er wordt iedere
zaterdag gewerkt ��.
Zaterdag 2 November: afbraakwerken
Zaterdag 9 November: grondwerken – fundering – vloerplaat materiaaldepot
Zaterdag 16 november: vervolg grondwerken – fundering – vloerplaat
Zaterdag 23 november: timmerwerken houtskelet wanden en dak structuur
Zaterdag 30 november: vervolg timmerwerken wanden en dak structuur
Zaterdag 7 december of moment in overleg met dakwerker Ferket leggen we het dak
dicht.
Zaterdag 14 december: aanleggen daktuin

TERUGBLIK op succesvol EETFESTIJN
Tijdens het Forest Fever feestweekend organiseerden we op vrijdag de 4de editie van
ons eetfestijn. Weerom verwelkomden we 400 gasten op deze avond. Dank aan alle
aanwezigen en uiteraard ook dikke merci aan alle helpende handen. De opbrengst van
deze avond zal nu en in de komende jaren gebruikt worden om de verschillende leningen
terug te betalen.
Hier alvast enkele sfeerbeelden.
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J-KLJ
Zondag 10 november: Knalzaf

Verantwoordelijke
Aurélie Herman
0470.36.04.64

Trek jullie beste camouflagekledij maar al aan want vandaag vertrekken we met
onze troepen naar de Moerbeekse bossen! Om 13u30 worden alle soldaten
verwacht aan het lokaal in legeruitrusting. Dit wil zeggen: stevige
schoenen/laarzen, lange broek, KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje. Om
16u30 zullen we onze missie hopelijk afgerond hebben en kunnen jullie weer
huiswaarts keren. Geef acht!

Zondag 24 november: Vriendjesdag
Jong-KLJ, hou jullie maar vast aan de takken van de bomen want het wordt weer een top
activiteit! Breng allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee van school,
paardrijden, voetbal, … We verwachten jou (en al dan niet je vriend(innet)je) om 13u30 aan
het lokaal en jullie kunnen om 16:30 terug huiswaarts keren. Vergeet zeker niet je KLJ-sjaaltje
en € 0,50 voor een drankje.

Zondag 8 decembember: Klaasje is koning activiteit
Zondag 8 december komt Klaas langs. Klaas heeft via via gehoord dat KLJ
echt wel tof is en hij zou ook graag eens komen. Klaas is een zuiders type
en komt met zijn Marie-Louise naar België. Klaas houdt van mandarijntjes.
Wil jij Klaas graag eens ontmoeten? We verwachten je om 13u30 op het
lokaal en om 16u30 kunnen jullie terug naar huis keren. Breng je KLJ-sjaaltje
en € 0,50 voor een drankje mee!

Zondag 22 december: Mister en missen Jong-KLJ
Het moment van de waarheid! Jullie mogen
strijden om de eretitel van mister of missen Jong-KLJ! Dit door
megaleuke spelletjes te spelen en het beste van jezelf te laten zien!
Het feest gaat zoals gewoonlijk door om 13u30 aan het lokaal en de
mama’s en papa’s mogen jullie terug oppikken om 16u30. Vergeet
zeker niet je KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje.

TUGRO
Zondag 10 november: Knalzaf

Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

Trek jullie beste camouflagekledij maar al aan want vandaag vertrekken we met
onze troepen naar de Moerbeekse bossen! Om 13u30 worden alle soldaten
verwacht aan het lokaal in legeruitrusting. Dat wil zeggen: stevige
schoenen/laarzen, lange broek, KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje. Om
16u30 zullen we onze missie hopelijk afgerond hebben en kunnen jullie weer
huiswaarts keren. Geef acht!

Zondag 24 november: KWISTET
Welk dier bestaat voor 75% uit wol? Een wolf, uiteraard! Vandaag quizzen we er
op los. De activiteit start om 13u30 aan het ’t Venneken en eindigt om 16u30.
Vergeet je KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje niet!

Zondag 8 decembember: Klaasje is koning activiteit
Zondag 8 december komt Klaas langs. Klaas heeft via via gehoord dat
KLJ echt wel tof is en hij zou zelf ook graag eens komen. Klaas is een
zuiders type en komt met zijn Marie-Louise naar België. Klaas houdt van
mandarijntjes. Wil jij Klaas graag eens ontmoeten? We verwachten je om
13u30 op het lokaal en om 16u30 kunnen jullie terug naar huis keren.
Breng je KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje mee!

Zondag 12 decembember: Ma, ist eten al gereed?
Beste leden, zoals jullie allemaal weten heeft Pascale Naessens
haar nieuw dieetboek +5 kilo in 3 uur tijd; voel je goed in je vel
uitgebracht. Wij gaan eens checken of Pascale wel de waarheid
vertelt. Afspraak op het lokaal om 13u30, vergeet je sjaaltje en €
0,50 voor een drankje niet!

+13

Verantwoordelijke
Iene De Meyst
0473.62.43.55

Zondag 10 november: Vrolijke vrienden
Lieve leden, zondag 10 november is het vriendjes activiteit! Welk spel dat we
voor deze dag hebben uitgekozen, houden we nog even geheim. Maar het is een
absolute aanrader om een vriend(in) mee te nemen! Wanneer we met de plus 13
groep met min 40 leden zijn, krijgen jullie allemaal een verrassing van jullie
fantastische leiding! Graag om 13u30 aan het lokaal met jullie sjaaltje aan en €
0.50 in de zakken. De activiteit is gedaan om 16u30.

Zondag 24 november: Winter Wonderland
Deze activiteit houden we nog even als verrassing. We kunnen alvast
beloven dat het een spetterende activiteit zal worden! Kom zondag 24
november om 13u30 naar het lokaal om te kijken wat wij voor jullie voorzien
hebben! De activiteit is gedaan om 16u30. Doe jullie KLJ-sjaaltje aan en
neem € 0.50 mee voor een drankje.

Zaterdag 7 december: Home cinema @Lokaal 't Venneken
Omdat we weten dat sommigen onder jullie in deze periode last kunnen hebben van een
mental breakdown door de zware examens, komen wij graag eens samen! Niet om
samen te wenen, maar om elkaar te steunen tijdens deze periode vol stress. Tijd om te
ontspannen!! Wij verwachten jullie om 19u aan het lokaal en jullie mogen huiswaarts
keren om 22u. Leden die vroeger naar huis willen omwille van de examens, mogen dat
zeker! (En ja, jullie zijn welkom in onesie!)

Zondag 22 december: Niet te stoer hé melkboer
Of was het ‘Niet te ruig hé, vliegtuig’? Alleszins denk ik dat het duidelijk is wat jullie kunnen
verwachten. Vuile kleren zijn absoluut een aanrader bij deze spelletjes! Let ook op, deze
periode van het jaar kan het al eens serieus koud zijn! Jullie worden om 13u30 verwacht aan
het lokaal met jullie KLJ-sjaaltje aan en € 0,50 in de zakken. Om 16u30 is de activiteit gedaan
en mogen jullie, al dan niet vuil, huiswaarts keren.

+16

Verantwoordelijke
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Vrijdag 22 november: Quiz
Liefste plussers,
Nu dat het KLJ/schooljaar weer volop bezig is, zal de leiding jullie
eens testen op jullie algemene kennis en hoe goed jullie in team
kunnen denken op onze super leuke Quiz! Jullie worden verwacht
om 20u aan het lokaal! PS: Denk aan jullie tijd, niemand wordt
graag gestoord in volle concentratie.
Groeten jullie coole leiding,
Christophe, Lucas & Simon

Vrijdag 6 december: Hij komt, hij komt die goede lieve Sint
Beste plussers,
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! De brave kindervriend is weer in het
land een daarom gaat jullie leiding weer een super coole activiteit in elkaar
knutselen voor jullie! Wie ook zo benieuwd is naar de activiteit komt om 20u
naar het lokaal.
Tot dan lieve kinderen!
Christophe, Lucas & Simon

+20

Vrijdag 2 november: Toendertijd

Verantwoordelijke
Sies Aper
0479.59.42.33

Beste leden van de +20,
Jullie zijn de oudsten der leden, de paradepaardjes van KLJ Moerbeke-Waas.
Stuk voor stuk mensen die al wat watertjes doorzwommen hebben binnen de
KLJ-werking. De nieuwe +20-leiding is daarom heel fier om dit jaar opnieuw
activiteiten voor jullie te mogen voorzien. Als eerste activiteit organiseren we een
groot feest ter ere van jullie. En niet zomaar een feest, een volksfeest aangepast
aan jullie leeftijd. Want ja, we worden allemaal natuurlijk een dagje ouder. Geen
flitsende lichten, loeiharde muziek en een adje voor de sfeer want we weten
allemaal wel dat de katers er niet beter op worden eens je in tram 2 (en
sommigen tram 3) zetelt. Neen, jullie zullen genieten van een rustige avond met
enkele volksspelen en bij tijd en stond een streekbiertje, geflankeerd door een
droge worst. Dat klinkt toch als muziek -en misschien een lichte pieptoon- in
jullie hoorapparaten?
Concreet:
Afspraak om 20u aan ons teerbeminde lokaal
Kostprijs is € 10 (streekbieren, snacks en volksspelen inbegrepen)
Tot dan!
Gegroet,
Catharina, Quinten, Sies & Céline

IN THE SPOTLIGHT
Christophe Maes

Verjaardag: 10 oktober
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding +16,
vendel/dansverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ en squash
Wie is je idool? Ik heb niet echt een idool.
Favoriete KLJ-moment: De sportfeesten.
Wat wil je later worden? Oud .
Waar droom je van? Eigen bedrijf dat huizen koopt en
verkoopt.
Lievelingsfilm? Enemie at the gate.
Lievelingsboek? Engelenhuis van Dirk Bracke.
Mooiste plekje van jouw gemeente? Mijn voortuinterras
waar ik graag in de zomer zit.

FOTOPAGINA

